SINDEESS FECHA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2021:
CONFIRA OS RESULTADOS!
O SINDEESS acaba de fechar a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) 2021, um instrumento
muito importante para a categoria, tendo em vista
que os trabalhadores de muitos estabelecimentos só
recebem o aumento quando a convenção é fechada.
Munidos do discurso mentiroso de que “a
situação está difícil”, enquanto os estabelecimentos
de saúde privada bateram recordes de lucros durante
a pandemia, o sindicato patronal insistia em uma
ridícula proposta de 2,5%. Com muita resistência,
conseguimos atingir o valor de 4% e um abono
proporcional de R$200,00.
Não temos dúvida que se trata de um valor longe
do suficiente, ainda mais após um longo e difícil
período para todos os trabalhadores. Mas também
entendemos que a CCT é muito importante para os
trabalhadores de empresas que não fecharam acordos
individuais.

Também não temos dúvida de que o fundamental
é manter a categoria mobilizada e organizada para
conseguirmos maiores avanços. A principal força
do sindicato é a luta e união da categoria em defesa
dos seus direitos, e sem ela, por maiores que sejam
os esforços da diretoria não se conquistam grandes
vitórias.
De toda forma, o recuo da patronal desta proposta
ridícula foi resultado de uma grande persistência
da diretoria, entendendo inclusive o desgaste que se
abate sobre a categoria que esteve na linha de frente
nesta pandemia que dizimou mais de 600 mil pessoas
neste país. Por isso também chamamos atenção para
importância dessa taxa negocial de 2% descontada
uma única vez para a manutenção dessa importante
ferramenta da categoria que é o sindicato!
Vamos fortalecer cada vez mais nossa união e
nossa luta, pois esse é o caminho para novas vitórias!

VITÓRIA! FOI APROVADA A PL 2564 NO SENADO FEDERAL! VAMOS REDOBRAR A LUTA !
Nessa semana foi aprovada a PL 2564 que estabelece o piso de R$ 4.750 mensais para enfermeiros,
R$3325,00 para técnicos de enfermagem e R$2375,00
para auxiliares e parteiras.
Trata-se de uma vitória muito importante, resultado de muita luta. Mas ainda assim, é preciso continuar e aprofundar a mobilização para que o projeto
seja aprovado sem mais deformações pela câmara dos

deputados e pela sanção da presidência.
Sabemos que não é possível confiar na boa vontade dos deputados e senadores, por issotremos quel
manter a mobilização até a aprovação do projeto. Assim como exigir a inclusão da jornada de 30 horas no
mesmo.
Vamos seguir firmes na mobilização até a
consolidação desta vitória!

